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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 29.11.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 285 din 29.11.2022 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

Propun ca în deschiderea ședinței Consiliului Județean Botoșani să se intoneze Imnul de Stat 

al României şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Din numărul total de consilieri judeţeni, particip la ședința noastră de astăzi 22 de colegi. 

Lipsesc 11 colegi. (dl Pătrăuceanu Constantin - Neculai, dna Abăcioaei Rodica, dl Malancea Radu, dl 

Olaru Cătălin – Cristian, dna Saucă Mariana – Mirela, dl Nazare Gheorghe, dna Hrițcu Lafontain 

Mihaela, dl Aroșoaie Lucian – Dinu, dna Holca Agnes, dna Vaipan Raluca și dl Gireadă Ionuț) 

Participă la şedinţa noastră domnul secretar general al județului și bineînțeles, domnii și 

doamnele directori ai direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un singur proiect. Urgența convocării este dată 

de necesitatea depunerii proiectului în data de 5 decembrie, iar următoarele zile sunt nelucrătoare. 

Menționez că sunt avize favorabile de la comisiile de specialitate. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (22 voturi „pentru”) 

 

Prin urmare, vă prezint Proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului 

Județean Botoșani pentru participarea la implementarea proiectului “V.I.B.E – traseu cicloturistic” 

din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din 

PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură. (Proiect nr. 257 din 29.11.2022) 

Prin intermediul componentei C11- I4 se urmărește sprijinirea transportului durabil prin 

dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelor 

cicloturistice se  face în raport cu celelalte investiții din Componenta 11 – Turism și cultură, prin care 

este vizată creșterea accesibilității zonelor turistice și dezvoltarea infrastructurii aferente. 

Unitățile administrativ teritoriale sunt beneficiari eligibili, în cadrul priorității de investiții PI 1 

- proiecte depuse de parteneriat, iar traseele eligibile îndeplinesc condițiile următoare: 

a. traversează minimum 3 județe 

b. sunt continue pe o lungime de minimum 150 km (axă principală) 

c. de la axa principală propusă, se pot realiza conexiuni secundare către obiectivele 

turistice-culturale din Componenta 11, Investiția I.1 ”Promovarea celor 12 rute culturale/turistice”, pe o 

rază de maxim 10 km 

d. se realizează pe terenuri din domeniul  public sau privat al unităților administrativ-

teritoriale, al statului român sau cele aflate în administrarea ANAR/ Compania Națională de Căi Ferate 

„CFR”/altor autorități ale administrației publice centrale/instituții publice/instituții de interes local sau 

pe terenuri ale beneficiarilor persoane juridice de drept privat (unități de cult sau ONG-uri). 

Pentru îndeplinirea condițiilor precizate mai sus, Consiliul Județean Iași a transmis instituției 

noastre, solicitarea de a încheia un acord de parteneriat pentru realizarea proiectului “V.I.B.E – traseu 

cicloturistic”, pe teritoriul județelor Vaslui, Iași, Botoșani.  
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Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei 

părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 

activităţilor aferente proiectului: “V.I.B.E – traseu cicloturistic”, care va fi depus în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență.  

Pentru încărcarea proiectului în aplicație este obligatoriu să se prezinte: Hotărârea de aprobare 

a depunerii proiectului, inclusiv Nota de fundamentare și Acordul de parteneriat privind implementarea 

proiectului. 

Bugetul eligibil alocat pentru realizarea unui traseu cicloturistic se determină prin înmulțirea 

lungimii traseului cicloturistic, în km, și a costului unitar mediu (82.500 euro/km, fără TVA), buget 

alocat = lungime traseu (km) x cost unitar mediu (82.500 euro/km).  

Traseul propus pentru proiectul “V.I.B.E – traseu cicloturistic” are 236,88 km și parcurge 

următoarele județe:  

- U.A.T. Județul Botoșani (U.A.T Flămânzi, U.A.T Prăjeni) 16,73 km 

- U.A.T. Județul Iași 215,90 km 

- U.AT. Județul Vaslui 4,25 km.  

Valoarea estimată a bugetului pentru traseul care traversează județul Botoșani este de 

aproximativ 1,5 milioane de euro. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (22 voturi „pentru”) 

 

Înainte de a vă mulțumi pentru participare, vreau să vă anunț că în funcție de deschiderea axelor 

de finanțare prin PNRR, este posibil să mai avem o ședință extraordinară. Așadar, pentru astăzi, vă 

mulțumesc pentru participare și vă reiterez invitația de a participa la manifestările dedicate Zilei 

Naționale a României, inclusiv la concertul organizat de Rapsozii Botoșanilor „Ioan Cobâlă” care va fi 

la Cinema Unirea începând cu orele 17:30, unde sunt și momente surpriză. 

O minivacanță frumoasă, distinșii mei colegi! 

 

 

 

           PREȘEDINTE, 

            Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

   Întocmit, 

   Inspector, 

   Marilena MIRON 


